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    In dit nummer: Van de directie 
 
Visie in een notendop 
 
Beste ouders, 
 
De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het herijken van de visie. We 
hebben met elkaar gekeken naar onze kernwaarden en onze belangrijkste pijlers 
voor het Noorderlicht. 
Vol trots presenteren we u onze herijkte visie. 
 
‘Op Het Noorderlicht leren we samen, van en met elkaar’. 
De wereld leren ontdekken en begrijpen doe je niet alleen, maar in interactie met 
elkaar en met begeleiding van de leerkracht. Op het Noorderlicht leer je samen, 
met elkaar en van elkaar. 
 
Kernwaarden 
Onze kernwaarden zijn relatie, competentie en autonomie. 
Relatie: “Ik hoor erbij”. 
Competentie: “Ik kan het”. 
Autonomie: “Ik kan het zelf”. 
 
Ontwikkelingsgericht en onderzoekend leren 
Wij gaan ervan uit dat kinderen zich willen ontwikkelen als vrije, nieuwsgierige en 
onderzoekende mensen. Kinderen leren door ervaringen van zichzelf en door 
kijken naar anderen. Kinderen leren initiatiefrijk te zijn, te communiceren, samen 
te werken en samen te doen met anderen. Zij leren planmatig en strategisch te 
denken, te handelen en zijn tot zelfsturing in staat. Wij willen als school hieraan 
een bijdrage leveren door in thema’s vakken te integreren binnen een sociaal-
culturele context, waarbij datgene dat binnen de school gebeurt een relatie heeft 
met de maatschappij buiten. 
 
Door bij de jongere kinderen (Groep 1 t/m 3) thematisch te werken en bij de 
oudere kinderen (groep 4 t/m 8) wereldoriëntatie projectmatig aan te bieden 
ontwikkelen kinderen vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken, 
verantwoordelijkheid nemen voor eigen prestaties, probleemoplossend denken, 
creativiteit, kritisch zijn, online informatie vergaren en communiceren en 
discussiëren met elkaar.  
We geven modern onderwijs en dat houdt in dat ICT dagelijks onderdeel uitmaakt 
van het leren. 
 

Agenda 

Vr. 3 dec. - Sintviering 
    Gr.1 t/m 4 12.00 u vrij 
Ma. 6 dec. - Studiedag, leerlingen vrij 
Wo. 15 dec. - Kerstdiner 
Do. 23 dec. - Kerstviering in de groep, 
     Leerlingen 12.00 u vrij 
Vr. 24 dec. - Leerlingen vrij 
Ma. 27 dec. 
t/m 7 jan. - Kerstvakantie 



In het komende jaar zal de teamscholing zich richten op ontwikkelingsgericht en onderzoekend leren en 
gaan we op zoek naar een methode voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en techniek) 
passend bij onze visie. 
 
Groeien en betrokkenheid bij leren. 
Op het Noorderlicht zijn we ons bewust van de verschillen tussen kinderen. We streven naar hoge opbrengsten 
op het gebied van specifieke kennis (taal, lezen, spelling en rekenen) en vaardigheden, maar ook op het gebied 
van de brede ontwikkeling. Kinderen die lekker in hun vel zitten en zich betrokken voelen, ontwikkelen zich 
optimaal. We zoeken naar de zone van naaste ontwikkeling, zodat ieder kind tot ontwikkeling kan komen op zijn 
eigen tempo en niveau. We werken daarom adaptief. Dat wil zeggen dat de onderwijsbehoeften van het kind 
centraal staan bij het vaststellen van het onderwijsaanbod. Waar de ene leerling nog een keer extra instructie 
nodig heeft, compacten we bij de andere leerling het werk en krijgt hij verrijkingsstof aangeboden.  
Onze reken- en taalmethodes bieden ons al de mogelijkheid om goed gedifferentieerd te kunnen werken. Het 
komende half jaar zal onderzoek gedaan worden naar het vernieuwen van de leesmethode voor groep 4 t/m 8 
die aansluit bij onze visie. 
 
Om het maximale uit jezelf te kunnen halen vinden wij het belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij het 
onderwijs op school en zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces. 
In de onderbouw zal het proces van reflectie vooral door de leerkracht begeleid worden. In de midden- en 
bovenbouwgroepen worden de doelen per periode voor een vakgebied besproken en maken kinderen zelf de 
balans op: wat begrijp ik al? Heb ik instructie nodig? Of extra lesstof? Hetgeen waar het kind trots op is wordt 
opgenomen in het portfolio. Zo hebben de leerlingen na 8 jaar een map vol met behaalde successen! 
In het komende half jaar zullen we komen tot een vernieuwd portfolio passend bij onze kernwaarden (relatie, 
competentie en autonomie). 
 
Positief leer- en leefklimaat 
Het Noorderlicht is een plek waar je je gezien, gehoord, gewaardeerd en geaccepteerd voelt. We maken ruimte 
binnen ons onderwijs voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en de groep. Hiervoor zetten 
wij de Kanjertraining in en besteden we veel aandacht aan de groepsvorming tijdens de start van het schooljaar. 
We leren kinderen op een goede manier om te gaan met zichzelf en met de ander, samen leren leven, goed voor 
jezelf en de ander te zorgen. Goed in je vel zitten, je veilig voelen en vertrouwen krijgen in je eigen kunnen, zijn 
voorwaarden voor kinderen om te leren en ontwikkelen. 
Als basis zorgen wij op school voor een rustige omgeving, met duidelijke afspraken in een positief klimaat. 
In een veilig leerklimaat moedigen we kinderen aan om dingen op verschillende manieren te proberen (hoe heb 
je het gedaan, wat lukt er al goed?, waarom is het niet gelukt?, wat vind je precies lastig?). 
We geven kinderen het vertrouwen dat ze kunnen leren en dingen met vallen en opstaan onder de knie kunnen 
krijgen. Hierdoor krijgen kinderen meer vertrouwen in eigen kunnen, staan ze open voor feedback, laten zich 
minder ontmoedigen door tegenslagen, hebben meer doorzettingsvermogen en meer plezier in wat ze doen. 
Als team geven we bewust les vanuit een positieve grondhouding. We gaan uit van verschillen in talent en 
kwaliteiten tussen kinderen en willen dat kinderen zich gezien en gehoord voelen. 
Vanuit de gedachte dat we samen het beste willen voor de ontwikkeling van de kinderen vinden we het 
belangrijk dat ouders en school samen optrekken. We staan dan ook open voor intensief contact met ouders 
rondom de ontwikkeling van het kind. 
Al onze medewerkers zijn gecertificeerd Kanjertrainers, alle nieuwe medewerkers (inclusief de pleinwacht, 
administratief medewerker en conciërge) volgen dit schooljaar de training. We spreken allemaal dezelfde 
‘Kanjertaal’ naar de kinderen wat zorgt voor een eenduidige aanpak richting de kinderen. 
 
Identiteit 
Aan onze identiteit is niet veel veranderd. We zijn een interconfessionele school. De uiting van onze identiteit 
komt vooral tot uiting in ons gedrag; de omgang met kinderen en volwassenen en de waarden en normen die wij 
de leerlingen meegeven. Naast ons alledaagse gedrag besteden wij dagelijks aandacht aan godsdienst. Op Het 
Noorderlicht vieren wij gezamenlijk de christelijke feesten, waarbij de bijbehorende verhalen aan de kinderen 
worden verteld en de diepere betekenis ervan met hen wordt besproken.  
In de loop van het schooljaar zullen we tijdens teambijeenkomsten het met elkaar hebben over de invulling van 
onze identiteit. 



Opladers 
 
Wij missen een flink aantal opladers op school. Wilt u eraan denken om de opladers mee terug te geven naar 
school als de kinderen in quarantaine waren en een Chromebook met oplader mee naar huis hadden 
meegenomen? Bij voorbaat dank. 

Leerlingen vrij 
 
Maandag 6 december is een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij. 

Pionnen en fiches 
 
Wie kan ons helpen aan pionnen en fiches die thuis niet meer gebruikt worden? Wij zijn bezig met het 
ontwikkelen en uitwerken van rekenspellen t.b.v. ons rekenonderwijs en kunnen deze daarbij heel goed 
gebruiken. 
U kunt ze inleveren bij Juf Stephanie via het raam van groep 8a. 

Wij zullen de komende tijd vaker een update geven over de visie-ontwikkeling. 
 

Welkom 
 
Vanaf 1 januari a.s. komt Marianna Gianniou op maandag en dinsdag bij ons werken als onderwijsassistent. 
Marianna is voor velen van jullie een bekend gezicht. Zij heeft al heel wat dagen bij ons ingevallen en werkt nu bij 
de 3 Ballonnen op de BSO.  
Zij gaat in februari starten met de PABO en zal dus naast de 2 dagen werken, 1 dag in de week stagelopen. 
Marianna zal het Ralfi-lezen opstarten en ondersteuning bieden in bepaalde 
groepen.  
We wensen Marianna een fijne tijd bij ons op school!  
 



Iedereen een maaltijd 
 

 

Dit jaar zullen wij met onze school mee doen aan de inzamelactie voor ‘Iedereen een 
maaltijd.’ Deze organisatie probeert mensen die door omstandigheden buiten alle 
regelingen vallen en dus geen eten hebben, te voorzien van een gratis maaltijd. 
Nu met de Kerst, zouden zij het fijn vinden als zij iets extra’s kunnen krijgen! 
 
Als school zijnde willen we hier een bijdrage aanleveren. Dit doen we door producten in 
te zamelen om hun iets extra’s te kunnen geven in deze Kerstperiode. 

(Denkt u aan HOUDBAAR voedsel, schoolkoekjes, schoonmaakmiddelen, wc papier, tandpasta, deodorant of luxe 
artikelen etc. Deze producten zijn heel erg welkom en voor hen niet altijd dagelijks normaal. Iets lekkers zou 
natuurlijk ook erg welkom zijn!) 
 
Van 6 tot 16 december staan er dozen in de klassen, zodat de kinderen hier iets in kunnen stoppen. 

Kerst 
 
Sinterklaas is nog in het land, maar we geven toch al graag de informatie wat betreft de Kerst. De viering zal op 
sommige vlakken anders zijn dan anders. 
 
Het kerstdiner is op woensdag 15 december, van 17.30 tot 18.30 uur. Het kerstdiner is een week vervroegd, in de 
hoop dat het diner kan doorgaan.  
Per klas zal er via Parro een intekenlijst staan, waarop iedereen kan aangeven wat hij/zij meeneemt. De koude 
producten worden op woensdag 15 december om 08.30 uur meegenomen naar school. De warme producten 
kunnen ‘s avonds meegegeven worden naar school, dit kan vanaf 17.15 uur. 
Voor de groepen 1 t/m 3 zal er een doorgeeftafel bij de bouwhoek klaarstaan vanaf 17.15 uur. Hier zullen 
leerkrachten staan die de producten aanpakken en naar de juiste klassen brengen. 
 
Tijdens het kerstdiner mogen we helaas geen gebruik maken van obers, zoals gewend. Ook zal er geen samenzijn 
zijn voor de ouders. Willen jullie allemaal rekening houden met de 1,5 meter en de geldende maatregelen? We 
zijn blij dat we op deze manier dit toch kunnen regelen en een gezellig kerstdiner met de klas kunnen hebben. 
 
Vanwege de coronamaatregelen gaan we dit jaar niet naar de kerk voor de traditionele kerstviering. We zullen 
deze viering op school, in de klas, houden. De kerk levert wel een bijdrage aan de dienst. 

Rommel! 
 
Wat was het een bende in groep 6B vorige week! De rommelpieten waren goed bezig geweest. Gelukkig hebben 
de kinderen de juf geholpen om alles weer snel op te ruimen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Overal in school staan prachtige surprises. 
   Het wordt morgen vast een heel leuke dag! 


